
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 

 do Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 
 

Žádám, aby byl(a) můj syn / moje dcera   Registrační číslo (doplní škola při zápisu): 

  

Příjmení dítěte:  

Jméno (jména) dítěte:  

Datum narození:  Státní občanství:  

Místo narození:  

Adresa pobytu:  

v souladu s ustanoveními zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace přijat(a) 

od 1. 9. 2022 základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Na Beránku 

v Praze 12, se sídlem Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51. 

Jméno zákonného zástupce 

dítěte a jeho adresa pro 

doručení rozhodnutí a 

dalších písemností: 

 

 

 

ID datové schránky:  

 

 Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu dle § 38 správního řádu. 

 V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí umožněno 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 

Údaje dle § 28, odst.2i zákona 561/2004 Sb. 

  OTEC: 

Jméno, příjmení (titul):  

Adresa pobytu:  

Kontakt(y): Telefon: E-mail: 

  MATKA: 

Jméno, příjmení (titul):  

Adresa pobytu:  

Kontakt(y): Telefon: E-mail: 

Další údaje týkající se dítěte 

 Zdravotní pojišťovna:   

 Školní družina.                   *)     ANO             NE Školní stravování:      *)        ANO               NE 

*) V době zápisu nezávazné – údaj slouží pouze pro odhad potřeb rodičů. 
 

 Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 Podle § 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) platí, že jedná-li jeden z rodičů (ZZ) 

v záležitostech dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem 

druhého rodiče (ZZ).  

 

 

 
 

V Praze dne:    

   Podpis rodiče (rodičů, zákon. zást.) 

 

 



ЗАЯВКА ПОВИННА БУТИ ЗАПОЛНЕНА ЧЕСЬКОЮ МОВОЮ 

ЦЕ НЕ ЗАПОВНЕННЯ, ЦЕ ПРОСТО ПЕРЕКЛАД 

 

Заява про зарахування учня до базової освіти 

до початкової школи та дитячого садка Na Beránu в Празі 12 
 

Я прошу бути моїм сином/дочкою Реєстраційний номер (заповнюється школою при реєстрації): 

Прізвище дитини:  

Ім'я (імена) дитини:  

Дата народження:  громадянство:  

Місце народження:  

Адреса проживання:  

відповідно до редакції Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним 

конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, 

прийнятого 1 вересня 2022 р.до початкової освіти в початковій школі та дитячому садку Na 

Beránu в Празі 12, із зареєстрованим офісом у Празі 4 - Модржани, Пертольдова 3373/51. 

Найменування законного 

опікуна дитини та його 

адреса для вручення 

рішення та інших 

документів: 

 

 

 

Ящики для ідентифікаційних даних:  
 

 Учасники провадження та їх представники мають право ознайомитися з матеріалами справи 

відповідно до статті 38 КАС. 

 Відповідно до частини 3 статті 36 КпАП учасникам провадження дозволяється висловлювати 

свої коментарі щодо документів ухвали до її винесення. 
 

Дані згідно з § 28, параграф 2i Закону 561/2004 Зб. 

  ПАПА: 

Ім'я, прізвище, звання):  

Адреса проживання:  

Контакти: Телефон: Електронна пошта: 

  МАТИ: 

Ім'я, прізвище, звання):  

Адреса проживання:  

Контакти: Телефон: Електронна пошта: 

Додаткова інформація про дитину 

 Медичне страхування:  

 Шкільний клуб       *)    ТАК      НІ 

 

Шкільне харчування:*)    ТАК    НІ 

 

*) Не обов’язкові на момент зарахування – дані використовуються лише для оцінки потреб 

батьків. 
 

 Персональні дані оброблятимуться відповідно до Закону № 110/2019 Зб., Про обробку 

персональних даних. 

 Відповідно до § 876 п. 3 Закону № 89/2012 Зб. (ЦК), якщо один із батьків (ЗЗ) діє у справах 

дитини одноосібно проти третьої особи, яка є добросовісною, вважається, що вона діє за 

згодою другого з батьків (ЗЗ). 

 

У Празі на: 

   

   Підпис батьків (батьків, статут) 

 


